
Міністерство освіти і науки України 
Національна академія педагогічних наук України  

Інститут педагогіки  
Відділ дидактики 

Відділ початкової освіти 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет соціальної та психологічної освіти 
Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 
Кафедра психології та педагогіки розвитку дитини 

Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені 
Я. А. Коменського 

Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь) 
Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща) 

Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь) 
Державна вища професійна школа імені професора Станіслава Тарновського  

у м. Тарнобжег (Республіка Польща) 
ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь) 

Жешувський університет (Республіка Польща) 
Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан) 

Публічний інститут «Тракайський центр просвіти» (Литва) 
Тракайський центр розвитку дорослих (Литва) 

Університет Саскатчевана (Канада) 
 
 

 

Вельмишановні колеги! 
З А П Р О Ш У Є М О    В А С 

08-09 жовтня 2020 року  
до участі у Шостій Міжнародній науково-практичній конференції  

«МОДЕРНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

(заочна та дистанційна участь) 
 

Напрями роботи конференції: 
1.Історичні та порівняльні аспекти модернізації освітнього середовища у закладах дошкільної, 

загальної середньої, вищої та післядипломної освіти. 
2.Особливості сучасного виховного середовища у закладах дошкільної, загальної середньої, 

вищої та післядипломної освіти на засадах традиційного, інклюзивного та інтегрованого підходів. 
3.Сучасні підходи до модернізації професійної підготовки та перепідготовки. 
4.Дидактичне та психологічне забезпечення модернізації освітнього середовища у закладах  

дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної освіти на засадах традиційного,  
інклюзивного та інтегрованого підходів. 

5.Сучасні педагогічні технології у процесі модернізації освітнього середовища у закладах  
дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної освіти на засадах традиційного,  
інклюзивного та інтегрованого підходів. 

6.Проблеми управління навчальними закладами у період їх модернізації. 
7.Діяльність соціально-психологічної служби у ЗДО, ЗЗСР та ЗВО: історія та перспективи. 
8.Інші напрями сучасних досліджень у контексті модернізації освітнього середовища. 

 
 

Початок пленарного засідання конференції: 08 жовтня 2020 року о 10.00. Посилання для 
онлайн-участі: https://meet.google.com/iuw-jhsh-hjz 

Умови заочної участі – в інформаційних листах конференції на сайті університету (додаткова 
інформація – у Польсько-українській науково-дослідницькій лабораторії психодидактики імені 
Я. А. Коменського (204 ауд. нового корпусу)). 

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, китайська. 
 

https://meet.google.com/iuw-jhsh-hjz

